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Vlado Preben Lund Hent PDF Forlaget skriver: Vi kender Vlado Kobas Lentz fra Kanal 5’s populære
‘Politijagt’. Nu fortæller han om sit liv i bogen her.

Vi kommer helt ind bag facaden, når Vlado tager os med til barndommen i det kommunistiske Jugoslavien og
teenageårene på Vesterbro i København med en enlig mor.

Vlado har været i dansk politi i mere end 30 år. Han har set det meste, men kan stadig forbløffes over, hvor
ubetænksomt nogle bærer sig ad, når de færdes i trafikken. Egoisme og rethaverisk adfærd er mere reglen end

undtagelsen nu om stunder.

For Vlado har det aldrig været et mål i sig selv at give så mange og så store bøder som muligt. Han gør sig
altid umage med at forklare, hvorfor han skriver bøden ud eller sørger for, at sagen kommer for retten.

Dialogen er at foretrække frem for sanktioner, mener han. Han har set mennesker blive dræbt og kvæstet på
vejene, og han ved bedre end nogen, hvor stor sorg spritbilister og andre hensynsløse trafikanter kan være

årsag til. 

Vlado – »Goddag, det er færdselspolitiet« er en bog for alle, der elsker at følge med i politiets verden og
fordybe sig i true crime-historier.
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